2018 Middag EERSTE COMMUNIE-TRAJECT 2018 De Eerste Heilige Communie vindt plaats in kerk Overveen op zondag 22 april om 10.30 uur!
9-jan
12-jan
19-jan
26-jan
1-feb
2-feb
4-feb
9-feb
14-feb
20-feb
vakantie
9-mrt
13-mrt
16-mrt
17-mrt
23-mrt

Bijzonderheden

Dinsdag: 20.00 uur tot 22.00 uur OUDERAVOND in de SPAR in Aerdenhout: toelichting over het communieproject (en wat doen ouders/materiaal)
Ouders krijgen paspoortblad
Eerste kinderbijeenkomst vrijdag 12 januari in Aerdenhout van 16.00 uur tot 17.30 uur in SPAR
Tweede kinderbijeenkomst vrijdag 19 januari in SPAR van 16.00 uur tot 17.30 uur
Derde kinderbijeenkomst vrijdag 26 januari in SPAR van 16.00 uur tot 17.30 uur
paspoortbladen inleveren!
*Donderdagavond van 20.00-21.30 uur GELOOFSVERDIEPINGSAVOND VOOR OUDERS BIJ DE BAVOKERK, ingang Emmaplein (tuin pastorie)
les 4 Vierde kinderbijeenkomst vrijdag 2 februari in SPAR van 16.00 uur tot 17.30 uur
Voorstellingsviering zondag 4 februari in Overveen 11.00 uur (met BOAZ Cantorij olv Paul Waerts)
paspoortblad tonen in kerk
les 5 Vijfde kinderbijeenkomst vrijdag 9 februari van 16.00 uur tot 17.30 uur in SPAR
Aswoensdag 14 feb: familieviering in Zandvoort om 18.30 uur, voorganger Nars Beemster (met communicanten)
*Dinsdagavond van 20.00-21.30 uur GELOOFSVERDIEPINGSAVOND VOOR OUDERS BIJ DE BAVOKERK, ingang Emmaplein (tuin pastorie)
vakantie zat 24 feb t/m zondag 4 maart
les 6 Zesde bijeenkomst vrijdag 9 maart in SPAR van 16.00 uur tot 17.30 uur in SPAR
*Dinsdagavond van 20.00-21.30 uur GELOOFSVERDIEPINGSAVOND VOOR OUDERS BIJ DE BAVOKERK, ingang Emmaplein (tuin pastorie)
les 7 Zevende bijeenkomst vrijdag 16 maart in SPAR van 16.00 uur tot 17.30 uur in SPAR
Zaterdagmiddag bezoek aan Kapel in Heiloo (van 15.00-18.45 uur, dus vertrek uit Overveen om 14.30, vertrek uit Heiloo om 18.45 uur)
les 8 Achtste bijeenkomst vrijdag 23 maart in SPAR van 16.00 uur tot 17.45 uur in SPAR, o.a. PALMPAASSTOKKEN versieren en uitleg over Pasen
PALMPAASstokken versieren
vanaf 17.00 uur stokken versieren met hulp van kinderwerkgroep Z'voort!
25-mrt
Palmzondag 25 maart, Familieviering in Overveen (met kinderen met palmstokken), na afloop drumband Damiate en palmpasenoptocht
29-mrt
Witte donderdag: 18.30 uur BOAZ viering in Overveen met alle communicanten als speciale gasten
30-mrt
Goede Vrijdag
31-mrt
Paaswake
1-apr
Eerste Paasdag
6-apr les 9 Negende bijeenkomst in SPAR van 16.00 uur tot 17.45 uur in SPAR
9-apr
Maandagavond OUDERAVOND in OVERVEEN (Regenboogzaal) van 20.00-22.00 uur (evaluatie kinderbijeenkomsten, rondleiding kerk)
12-apr
*Donderdagavond van 20.00-21.30 uur rondleiding door de BAVOkathedraal en de afsluitende borrel, ingang Emmaplein (tuin pastorie)
13-apr les 10 Tiende bijeenkomst vrijdag 13 april in kerk OVERVEEN van 16.00 uur tot 17.30 uur (met o.a. organist P. Waerts)
Repetitie KERK OVERVEEN
20-apr
Ochtend: een aantal ouders zal de kerk in Overveen versieren voor de Eerste Communieviering
20-apr les 11 Elfde bijeenkomst vrijdag 20 april in kerk OVERVEEN van 16.00 uur tot 17.30 uur (met o.a. organist P. Waerts)
Repetitie KERK OVERVEEN
22-apr
Eerste Heilige Communie in kerk Overveen om 10.30 uur
Eerste Communie 10.30 uur
juni
Vrijdagmiddag: terugkommiddag alle communicanten in Zandvoort: spelletjesmiddag in de tuin/bij slecht weer op de verhalenzolder
*Let op: DRIE ouderavonden geloofsverdieping bij kathedraal St. Bavo, Leidsevaart, Haarlem (ingang Emmaplein, tuin pastorie)
*Drie interactieve ouderavonden geloofsverdieping bij de BAVO voor de ouders, door diaken Eric Fennis: in elk geval 1 avond verplicht voor 1 van de ouders.
U kunt zelf kiezen welke van de drie avonden: 1 feb, 20 feb, 13 maart (steeds van 20.00-21.30 uur).
Op 12 april is nog een vierde avond, optioneel: rondleiding door de Bavo-kathedraal en afsluitende borrel met de ouders.
We raden aan om meer avonden bij te wonen. Graag vantevoren aanmelden bij secretariaat.boaz@outlook.com
Wij willen u als ouders de gelegenheid geven iets meer van ons rijke geloof en haar traditie te leren. Ook als het helemaal nieuw is, bent u van harte welkom!
Thema's zijn o.a. Wie is Jezus, wat betekent bidden en hoe doe ik dat en vooral met mijn kinderen, wat is nu eigenlijk de Eucharistie.
Ook een aantal praktische vragen of andere dingen die bij u leven kunnen aan bod komen.
Wij doen ons best om de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden. Wij verwachten van u daarin een actieve deelname en ook de aanwezigheid van
tenminste één ouder tijdens minimaal één van de ouderavonden. Die avonden zijn interactief en zijn vooral bedoeld om u als ouders met elkaar
in gesprek te brengen.
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